
Nieuw!

Nieuw van Aspen:  
de beste meng-  
smering voor  
álle machines

 Schone zuigers  
en uitlaatpoorten

 Beste hoge temperatuur 
bescherming

 In 2,5 jaar 350.000 liter  
getest in 5.300 machines

Aspen 2 Full Range  Tech nology



Aspen 2 Full Range  Technology

Aspen 2 Full Range Technology is een nieuwe en verbeterde alkylaatbenzine. 

De asvrije smeertechniek houdt tweetaktmotoren en alle andere motoren die 

mengsmering nodig hebben schoner en zonder afzettingen én biedt tegelijk 

de beste hoge temperatuur bescherming.

2,5 jaar getest in 5.300 machines
Voor het onderzoek naar Aspen Full Range Technology is er in samenwerking met 
monteurs en eindgebruikers 350.000 liter brandstof getest in meer dan 5.300 tuin-, 
park- en bosbouwmachines. 

Curabitur interdum tempor sceleris -
que. Duis quis velit mauris. 

terwijl met dezelfde olie laagbelas -
te machines extreem schoon blijven. 
Heggenschaarmotoren bijvoorbeeld, 
worden regelmatig laagbelast ge -
bruikt. Ook onder deze laagbelaste om-  
standigheden verbrandt Aspen 2 Full 
Range Technology volledig en zonder 

Door de strengere emissienormen 
zijn de motoren veranderd waardoor 
er nieuwe eisen gesteld worden aan 
de brandstof. We ontwikkelden een  
smeertechniek die twee uitersten com -
bineert: het optimaal blijven smeren 
van zwaarbelaste tweetaktmotoren, 

afzettingen. Het unieke van Aspen 2 
Full Range Technology is dat deze ook 
de beste hoge temperatuur bescher -
ming biedt wanneer u bijvoorbeeld 
met uw kettingzaag werkt, die extreem 
hoog belast wordt. Zo kunt u blind 
vertrouwen op Aspen 2 Full Range 
Technology: de beste mengsmering 
voor álle machines.

Wij ontwikkelden voor u Aspen 2 
Full Range Technology

Aspen 2 Full Range Technology:
•  voldoet aan alle eisen van voor-  

aanstaande motorfabrikanten

•  extreem schone zuigers  
en uitlaatpoorten

•  minder inwendige wrijving

•  minder slijtage

•  snellere motorreactie

•  soepelere start

•  beste hoge temperatuur  
bescherming

•  ontwikkeld voor álle motoren

•  ontwikkeld voor álle merken

De Full Range Technology 
olie is op basis van  
herwinbare grondsto�en

Enige benzine zonder het sym -
bool ‘milieugevaarlijk’  en dus 
vriendelijker voor het milieu

Zuiger heggenschaar na 2,5 jaar op Aspen FRT
Zuiger en zuigerveren blijven extreem schoon,  zonder 
afzettingen en er is nauwelijks slijtage waarneembaar.

Voorbeeld laagbelaste testmachine Voorbeeld hoogbelaste testmachine

Uitlaatpoort kettingzaag na 355 uur op Aspen FRT
Schone uitlaatpoort, minimale zuigerslijtage, perfecte 
hoge temperatuur bescherming. 



Aspen 2 Full Range  Tech nology

Wat is er anders?
•  Aspen Full Range Technology 

vervangt de oude Aspen 2

•  Aspen Full Range Technology is 
herkenbaar aan het nieuwe logo 
op de labels

En verder..
•  is de kleur van de jerrycan  

onveranderd

•  is de kleur van de benzine  
onveranderd

•  zijn de oude Aspen 2 en Aspen 2 
FRT zonder problemen door elkaar 
te gebruiken

•  past de Fillpartner Auto�ller nog 
steeds op de jerrycan. Tank veilig  
en knoeivrij!

De beste hoge temperatuur
bescherming gecombi -
neerd met een compleet 
asvrije smeertechniek in 
één product.

Voor meer informatie  
www.aspen-benelux.nl

Uw Aspen verkooppunt:

Jan v.d. Laarweg 34 Telefoon: (0174) 513253 Fax: (0174) 517728 E- mail: info@markonvof.nl www.markonvof.nl


